
ив
Фонд державного майна України 
№20 від 11.01.2022 
Белова Ю.В. (Заступник Голови Фонду) 
10.01.2022 20:12

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ №

Про прийняття рішення про 
рецензування звітів про оцінку 
в Єдиній базі даних звітів про оцінку

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні», абзацу першого пункту 4 розділу V Порядку ведення єдиної бази 
даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 17 травня 2018 року № 658, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 05 червня 2018 року за
№ 677/32129 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти рішення про рецензування звітів про оцінку від 31.12.2021
№№ ИПФЕТЗ684054, ЧПНИЧБ378969, ЧЖБФЧЦ389127, від 01.01.2022 
№№ ЗННЖЛЛ463699, ЕККНЮВ277259, від 03.01.2022 № ФЕВМКФ917928, 

КАЛАРЕ843356 та від 04.01.2022 №№ ЛГУМГХ700919, КГЕЧЦП680558, 
ККБЛАЛ572076, МНДЗНН453431, СЕЖГДФ629743, ХОЛЕЛА480554,
РРЛПОМ382255, ОМПРЖЕ541577.

Підстава: Акт перевірки про наявність та відповідність документів 
долучених до заяви поданої в електронній формі від 05.01.2022, що додається.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності забезпечити рецензування звітів про оцінку відповідно до 
законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності.

Заступник Голови Фонду Юлія БЄЛОВА



Додаток до наказу Фонду державного
майна України 
№

АКТ

перевірки про наявність та відповідність документів долучених до заяви поданої в 
електронній формі, вимогам передбаченим пунктами 3 та 5 розділу V Порядку 
ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду від 
17.05.2018 № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за 
№677/32129 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 12.01.2021 
№ 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2021 № 239/35861)

в(д « » О 1____ 202с2р.

Дата та номер заяви:

вщ 31.12.2021 №№ ИПФЕТ3684054, ЧПНИЧБ378969, ЧЖБФЧЦ389127

вщ 01.01.2022 №№ ЗННЖЛЛ463699, ЕККНЮВ277259 

вщ 03.01.2022 № ФЕВМКФ917928, КАЛАРЕ843356

від 04.01.2022 №№ ЛЕУМЕХ700919, КЕЕЧЦП680558, ККБЛАЛ572076,
МНДЗНН453431, СЕЖЕДФ629743, ХОЛЕЛА480554, РРЛПОМ382255,
ОМПРЖЕ541577

Перевіркою встановлено

Документа подані із заявою відповідають вимогам Порядку.

(зазначити наявність та відповідність документів вимогам Порядку або 
вказати виявлені недоліки)

Перевірку провів:

ВИКОНАВЕЦЬ:

В. о. начальника відділу 
адміністрування АІТС

Погоджено:
Тетяна ПЛАХОТНА

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


